
قق ))  ووقا وففف نن  ممفف وهفف ا  ول ومفف ا  ةة  ود محفف ووقا ةة  وح ني وصفف لل  مإ مء  ؤؤل وه ؤر  ؤظ ويظن وم ا  وو  ))
 إذا تعدت بـ إلى فهي نظر العين(( يظنظر )) (( وم ا يظنظر هؤلء ))

 طـيـب. وإن جـاءت.وإن جاءت متعدية بنفسها صـارت بمعـنـى النتـظـار
مطلقة فهي على حسب السياق ، يعني إن جاءت ل مقيدة بحرف جــر
ول مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق مثـال الـتي قيـدت بــ إلـى

ـإن(( وجوه يومئذ ن اظرة * إلى ربهفف ا ن اضففرة ))قوله تعالى :   ـف
ـى(( ن اظرة ))  هنا بمعنى باصرة بالعين لنها تعدت بـ إلى وأضيفت إـل

اا التي هي مكان العيون ، وإذا جاءت متعدـيـة بنفـسـها فإنـهـا الوجوه أيض
ـه ـقـوله تـعـالى :  للتـكـون بمعـنـى النتـظـار ومـن مإ ون  ؤرو ؤظفف نظن وي نل  وهفف وف  ))

وه ا ؤط ورقا نش وأ وء  وج ا ند  وق وف ةة  وت نغ وب نم  ؤه وي مت نأ وت نن  وأ وة  وع لس ا ـأتي ))قال ـد ـت ـب وـق  طـي
((متعدية ويكون المراد بها النظر العبرة والتفكر كما في قوله تعالى : 

ؤت ويفف ا مظنفف ي قال نغ ؤت ومفف ا  وو مض  نر ل
و ووقا مت  ووقا وم لسفف مففف ي قال وذقا  ومفف ا ؤروقا  ؤظ نن مل قا ؤق

ون )). ؤظنو مم نؤ ؤي قم ل  نو وق نن  وع ؤر  ؤذ نظن  طيب وإن جاءت مطلقة غير معداةووقال
ولىبنفسها ول بـ إـلـى فـهـي حـسـب الـسـياق مـثـل ـقـوله تـعـالى :  وع  ))

ون )) ؤرو ؤظفف ويظن مك  مئفف ورقا ل
و ـال : قا ـن ـق ـم ـم ـى(( يظنظففرون )) منـه  بمعـن

ــال : ــم ـمــن ـق ــم ، ومنـه ــم إليـه ــؤتى بـه ــذي ـي ــم اـل ينتـظــرون النعـي
 أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليـهـم ، ومـنـه النـظـر(( يظنظرون ))

ةة ))إلى وجه الله ، طيب هنا  وح ني وصفف لل  مإ مء  ؤؤل وه ؤر  ؤظ ويظن وم ا  وو ـة((   متعدـي
اا هي بمعنى ينتظر . بإيش ؟ بنفسها إذ

 أي كفارها كما قالمكةنعم يعني ما ينتظر هؤلء والمشار إليهم أهل  
 ـصـيحة يـصـاح(( إل صيحة وقاحففدة ))  "مكة" أي كف ار المؤلف : 

مل ل تـعـاد ـمـرة أـخـرى كـمـا ـقـال الـلـه تـعـالى : (( وقاحدة ))بهم  وب  ))
نر )) ومفف وأ وو وهى  ند وأ ؤة  وع لس ا ووقال نم  ؤه ؤد مع نو وم ؤة  وع لس ا اا : قال ـ ـال أيـض لنفف ا وـق مإ  ))

قر  ود وق مب ؤه  وظن ا نق ول وخ قء  ن ي وش لل  ةة*ؤك ود مح ووقا لل  مإ ون ا  ؤر نم وأ وم ا  وو نن وقــال :  ))  مإ  ))
ون )) ؤرو وض نح ؤم وظن ا  ني ود ولف ةع  مميف وج نم  ؤهف وذقا  مإ وفف ةة  ود محف ووقا ةة  وح ني وص لل  مإ نت  ون وكف ا

" هف ي نفخفةفالصيحة هي التي تكون يوم القيامة كما قال المؤلف : 
 هذه الصيحة الواحــدة.قالقي امة تحل بهم قالعذقاب وه ي قالس اعة "

(( م ا لهفف ا مففن بفتح الفاء وضمها أي رجوع (( م ا له ا من فوقاق ))
 ما نافية وليست هـنـا حجازـيـة لتـفـاق التميميـيـن والحـجـازيينفوقاق ))

عـلـى ـعـدم عملهـا لن الحـجـازيين يعملونـهـا بـشـرط اـلـترتيب أي تـقـدم
اا المسم على الخبر وهنا لم يتقدم المسم عـلـى الـخـبر ـبـل ـتـأخر فـهـي إذ

 ـحـرف(( مففن )) (( من فوقاق ))نافية ولها جار ومجرور خبر مقدم 
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 مبتدأ مرفوع بضـمة مـقـدرة عـلـى آـخـره(( فوقاق ))جر زائد للتأكيد , 
ـث منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أما من حـي

(( فوقاق )) " إنه ا بفتح قالف اء وضمه ا "التصريف فقال المؤلف : 
ؤفوقاق ))و   ومعـنـاه الرـجـوع, وقـيـل معـنـاه : المـهـال يعـنـي أنـهـا ل(( 

ـانت  ـا إن ـك ـل : إنـه وفوقاق ))تمهلهم بل تأخذهم بسرعة, وقـي  فـهـي(( 
بمعنى الرـجـوع لنـهـا أـفـاق يفـيـق إذا رـجـع إـلـى عقـلـه نـعـم ، وإذا ـكـان

ؤفوقاق ))  فهي بمعنى المهال مأخوذ من قولهم : فواق ناقة ، فواق(( 
الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين ، ما بـيـن الحلـبـتين إذا ـكـانت
ال النـسـان يعـصـر الـثـدي ـكـذا ـثـم يـعـود تحلب وهي مدة وجيزة يعني مث
ـن ـذلك بـي ـة وـك ـتين قليـل ـن الحلـب ـدة بـي ـره فالـم ـود ويعـص ـره ويـع فيعـص
الرضعتين الرضيع الطفل إذا كان يرضع الم يمص ثم يـمـص ـيـم يـمـص
وهم يطلقون هذا على مسرعة الشيء وعدم إمهاله ويمـكـن أن نـقـول :

ـى  ـون المعـن ـن فيـك ـان المعنيـي ـن تجمـع (( مفف ا لهفف ا مففنإن القراءتـي
 أي ما لها من رجوع و ل إيش ؟ ول إمهال .فوقاق ))

مب ))   وس ا مح نل مم قا نو وي ول  نب وق وظن ا  لط مق وظن ا  ول نل  جج وع وظن ا  لب ور ؤلوقا  وق ا وو  أعوذ بالله(( 
، لما توعدهم الرمـسـول علـيـه الـصـلة والـسـلم بـيـوم القياـمـة وأن لـهـم
العذاب فيها تحدوا الرمسول عليه الصلة والسلم بل تحدوا الله وقالوا :

اا(( ربظن ا عجل لظن ا قطظن ا )) اا وامســتكبار  يعني نصيبنا يقولون ذلك تحدي
اا والعياذ بالله وهذا كقولهم :  وذقاوعناد وهفف ون  وك ا نن  مإ لم  ؤه لل ؤلوقا قال وق ا نذ  مإ وو  ))

وظنفف ا مت نئ مو قا وأ مء  وم ا لسفف ون قال مم ةة  ور وج ا مح وظن ا  ني ول وع نر  مط نم وأ وف وك  مد نظن مع نن  مم لق  وح نل وو قا ؤه
قم )) ملي وأ قب  وذقا وع ـواجب عليـهـم أنمب ـد مـسـتكبر وـكـان اـل  ـهـذا ـقـول معاـن

يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عـنـدك فاـهـدنا إلـيـه ووفقـنـا ـلـه
ـون :  ـواجب أمــا أن يقوـل (( فففأمطر عليظنفف ا حجفف ارة مففنهــذا اـل

 فهذا ل شك أنه في غاية المستكبار والعياذ بالله .قالسم اء ))
 (( فأم ا مففن أوتفف ي كتفف ابهوـقـالوا لـمـا نزـلـت" ـقـال المؤـلـف :   

 (( وأم ا مففن أوتفف ي كتفف ابه بشففم اله ))إلى آخره يعـنـيبيميظنه )) 
 (( قبففل يففومأي كـتـاب أعمالـنـا (( ربظن ا عجل لظن ا قطظنفف ا )) قالوا :

اءقالحس اب ))   وـمـا ذـهـب إلـيـه المؤـلـف يحتمـلـه "ـقـالوا ذـلـك امـسـتهزا
ـه والـصـحيح أن الـمـراد  ـه فـي ـل علـي  أن(( قطظن ا ))اللـفـظ لـكـن ل دلـي

ـى نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به وقلت : إنه مسيأتيكم عذاب كما أـت
الـحـزاب ـمـن قبلـكـم ، فـكـأنهم يقوـلـون : إذا ـكـان الـحـزاب ـقـد أوـتـوا
العذاب من قبلنا فليأت لنا نصيبنا وهذا ل شك أـنـه ـفـي غاـيـة ـمـا يـكـون
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من التحدي والسخرية والمستكبار والعياذ ـبـالله وأـنـت تعـجـب أن تـصـل
 أن تـصـل ـبـه إـلـى ـهـذا التـحـديآدمالحال بالبشر وـهـو واـحـد مـن بـنـي 

والعياذ بالله ولكن الشيطان إذا أطاعوه ـفـإن الـشـيطان ـعـدو للنـسـان
ـه ـع ، والـل يحمله على شيء يكاد النسان يقول : إن هذا ل يمكن أن يـق

الموفق ، نعم .
مب  : الطالب وسفف ا مح نل مم قا نو ويفف ول  نبفف وق وظنفف ا  لط مق وظن ا  ول نل  جج وع وظن ا  لب ور ؤلوقا  وق ا وو  ))*

ةب لوقا وأ ؤه  لنفف مإ مد  نيفف ول وذقا قا ود  ؤو ودقا ون ا  ود نبفف وع نر  ؤك نذ ووقا ون  ؤلو ؤقو وي وم ا  ولى  وع نر  مب نص  *قا
ورقاق نشفف مل ووقا ج ي  مش وع نل مب ا ون  نح جب وس ؤي ؤه  وع وم ول  وب ا مج نل ون ا قا نر لخ وس لن ا  ور *مإ نيفف لط ووقال  

ةب  لوقا وأ ؤه  ول لل  ؤك ةة  ور ؤشو نح ول*وم نصفف وف وو وة  وم نك مح نل ؤه قا وظن ا ني وت ووتآ ؤه  وك نل ؤم ون ا  ند ود وش وو  
مب  وط ا مخ نل وب *قا ورقا نحفف مم نل ؤروقا قا لو وسفف وت نذ  مإ مم  نصفف وخ نل ؤأ قا وبفف ون وك  وتفف ا وأ نل  وه وو نذ*   مإ

وغففى وب من  وم ا نصفف وخ نف  وخفف وت ؤلوقا ل  وقفف ا نم  ؤهفف نظن مم وع  مز وففف وف ود  ؤو ودقا ولى  وع ؤلوقا  وخ ود
ولففى مإ ون ا  مد نه ووقا نط  مط نش ؤت وول  جق  وح نل مب ا وظن ا  وظن ني وب نم  ؤك نح وف ا قض  نع وب ولى  وع وظن ا  ؤض نع وب

مط )) ورقا جص مء قال ووقا  .وس
 : أعوذ بالله من الـشـيطان الرجـيـم مـسـبق لـنـا أن الـلـه مـسـبحانهالشيخ 

 ، أن الـمـم الـسـابقة ـكـذبتخاـلـدوتعالى ذكر أن المم ، ـهـذا ـضـيق ـيـا 
اا للمـكـذبين لرمـسـول رمسلها فأخذوا بالعقاب ، ذكر الله تعالى ذلك تحذير
الله صلى الله علـيـه ومـسـلم وتـسـلية للرمـسـول ـصـلى الـلـه علـيـه ومـسـلم

 فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن مسواهم ؟ لوطوممن ذكر قوم 
 : الفاحشةالطالب
 : نعم ، نعم .الشيخ

 : .....الطالب
 : ل ما هذه ذكرت في القرآن ، نعم .الشيخ

 : .....الطالب
ـيء ،(( يأتون ف ي ن اديهم قالمظنكر )) : الشيخ ـو .... الـش ـر ـه  المنـك

طيب ماذا كان عقوبتهم هداية الله ؟ 
 : عقوبتهم يعني انقلب بيوتهم تنزل إلى المسفل وهي أرضــهمالطالب

على المسفل .
 : يعني فيه قولن : ...الطالب
 : أن الله قلب مدائنهم ، والقول الثاني .الشيخ

 : يعني انقلب عليه الرض جعل أعلهم أمسفل .الطالب
 : هذا نفس القول الول .الشيخ

 : والقول الثاني : .....المسفل .الطالب
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 : تمام يعني أمطر الله عليهم حجارة من مـسـجيل فـهـدمت البـنـاءالشيخ
حتى كان أعلها أمسفلها ، طيب .

 كيف نعرب هذه عليان ؟ (( أولئك قالحزقاب * إن كل ))قوله : 
 : ....الطالب
 .(( إن كل إل كذب )) (( أولئك قالحزقاب )) : الشيخ

 : .....الطالب
 .(( قالحزقاب )) : و الشيخ

 : صفة .الطالب
 طيب ما لها إعراب آخر ؟ (( أولئك )). : صفة لـ الشيخ

 : .....الطالب
ـيخ ـون الـش ـب فتـك ـؤلء(( إن كففل )) : طـي ـآل ـه ـان ـم ـتئنافية لبـي  امـس

الحزاب كذا ، طيب .
ـالى :  ـه تـع ـال الـل ـرب(( إن كففل إذقا كففذب قالرسففل ))ـق ـف نـع  كـي

 ؟ (( إن ))
 : إن النافية بمعنى ما .الطالب
 : ما علمة إن النافية ؟ الشيخ

 : أن يقع بعدها إل .الطالب
 الرمـسـل ـهـل الرمـسـل هـنـا جـمـعخاـلـد, : تمام طيب لماذا قال يـا الشيخ

موزع على ما مسبق توزيع أفراد أو توزيع جمع ؟ 
 : محتملة لكن الرجح أنها توزيع .الطالب
 : محتملة إيش ؟ مش محتملة .الشيخ

 : محتملة أن تكون موزعة توزيع أفراد .... أن كل ـحـزب ـكـذبالطالب
رمسوله وهذا المراد ، ويحتمل أن يكون كل ـحـزب ـكـذب جمـيـع الرمـسـل

وهذا هو الرجح .
 : توزيع إيش ؟ يكون ؟ الشيخ

 : توزيع جمع .الطالب
 : لن الجمع موزع على ـكـل ـفـرد يعـنـي ـكـل ـحـزب ـكـذب جمـيـعالشيخ

 ؟ أحمدالرمسل ، طيب ، ما هو الراجح يا 
 : الراجح أنها توزيع جمعالطالب
 : توزيع جمع ما هو الدليل على رجحانه ؟ الشيخ

 قالمرسلين ))نوح(( كذبت قوم  : ..... قال الله : الطالب
 مع أنه لــم قالمرسلين ))نوح(( كذبت قوم  : أن الله قال : الشيخ
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ــال :  ــك ـق اا رمـســول وـمــع ذـل ــ نففوح(( كففذبت قففوم يـســبق نوـح
 ـمـا وـجـه ـهـذا الـقـول مـسـامي ؟ ـمـا وـجـه أن نـقـول أنقالمرسلين ))

المكذب لرمسول واحد مكذب لجميع الرمسل ؟ 
 : لن الكل من عند اللهالطالب
ـس لالشيخ  : لن الكل من عند الله ودعوتهم واحدة فيكون تكذيب جـن

تكذيب شخص تمام ، طيب .
 ؟ (( م ا يظنظر )) ما معنى (( م ا يظنظر هؤلء ))قوله : 
 : على معنيين .الطالب
 .(( م ا يظنظر هؤلء إل صيحة )) : ما نريد لفظ حدد الشيخ

 : إذا جاءت بمعنى إلى .الطالب
 : أنا قلت : قل الية هذه ، لن ترى اـلـذي إذا مـسـألته ـعـن ـشـيءالشيخ

محدد وراح يجـيـب التفـصـيل معـنـاه نـعـرف كـطـالب مـسـئل ـعـن مـسـألة
فكتب الفصل كله ، فيه طالب في المتحان مسأله ما حكم اللتفات في
الصلة ؟ فقال ج يكره في الصلة اللتـفـات ورـفـع بـصـره إـلـى الـسـماء
وتخصره ويسرد الفصل كله ، واكتب في الخير ـخـذ ـمـا ـشـئت ودع ـمـا
ال أمسألك عن شيء محدد تجيب كل القسم ، أقول شئت ، يعني أنت مث

 ؟ (( م ا يظنظر هؤلء )): ما معنى قوله : 
 : ما ينتظر هؤلء .الطالب
 ـتـأتي(( يظنظر )) : ـمـا ينتـظـر ـهـؤلء .أحـسـنت ، طـيـب كلـمـة الـشـيخ

لمعاني ومنها ينتظر عبد المنان كما في هذه الية ؟ ما حضرت لـيـش ؟
الله يهديك ، نعم .

 : منها نظر للبصار .الطالب
 : منها أن تأتي بمعنى النظر للعين ، نعم .الشيخ

 : إذا كانت معداة بـ إلى .الطالب
ـل ، الشــيخ (( أفل يظنظففرون إلففى قالبففل كيففف خلقففت )) : مـث

والثالث ؟ 
 : بنظر التفكرالطالب
ـيخ ـر الـش ـر التفـك ـون بنـظ مت : أن تـك ؤكففو ول وم مففف ي  ؤروقا  ؤظفف ويظن نم  ولفف وو وأ  ))

قء ن ي وشفف نن  ممفف ؤه  لل وق قال ول وخ وم ا  وو مض  نر ل
و ووقا مت  ووقا وم لس ]185[الـعـراف: ))قال

اا تأتي بمعنى النظر الفكري ويؤيد ذلك السياق ، طيب . إذ
 فيها قراءتان ؟ فوقاق ))(( خالد  (( م اله ا من فوقاق ))قوله : 
ؤفوقاق )) و (( فوقاق )) : الطالب  )). 
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 : نعم هل معناهما واحد على ـمـا ذـهـب إلـيـه المؤـلـف وعـلـى ـمـاالشيخ
قررنا ؟ 
 : .....الطالب
اا في مكان عادل في مكان بجانب ال خ ، نعم .الشيخ  : ...... أيض

 : ....الطالب
 : ما معناها على كلم المؤلف هل معنى اللفظتين واحد ؟ الشيخ

 : .....الطالب
اا معناهما واـحـد الشيخ ؤفففوقاق )) : إذ ـذا ،(( فوقاق _  ـا واـحـد ـك  معناـه

طيب فيه رأي آخر ، طيب ما هو ؟ 
 : .....الطالب
 : فواق الناقة يعني المدة بـيـن الحلـبـتين أو الرـضـعتين إذا ـكـانتالشيخ

ـة ، يرضعها طفلها ، طيب والمعنى إذا أخذنا بالقراءتان يكون معنى الـي
أخذنا بالقراءتين على الوجهين الذين ذكرنا .

 : معنى ال مسرعةالطالب
(( : مسرعة أخذهم كذا وأنه ل يرفع عنهم فإذا فسرناها بالرجوع الشيخ

(( م ا بالرجوع بمعنى أن العذاب ل يرفع عنهم ، م ا له ا من فوقاق ))
 من إمهال المعنى أنه مسريع بهم ، طيب .له ا من فوقاق ))

نأخذ بداية الدرس الن ، الفوائد نعم ، من أين ؟ 
 .(( أؤنزل عليه قالذكر )) : الطالب

ـالى : الـشـيخ  ـارك وتـع ـه تـب من :  ـقـال الـل وأ نم  ؤهفف نظن مم ؤول  وم نل وق قا ول وط ووقان  ))
ؤد ورقا ؤي ةء  ن ي وش ول وذقا  وه لن  مإ نم  ؤك مت وه مل ولى تآ وع ؤروقا  مب نص ووقا ؤشوقا  نم وظن ا * قا نع مم وسفف وم ا 

ةق )) متل نخ لل قا مإ وذقا  وهفف نن  مإ مة  ور مخفف مة قال للفف مم نل مففف ي قا وذقا  وه  ـمـن فواـئـد ـهـذهمب
الية : أن هؤلء المكذبين للرمسول صلى الله عليه ومسلم فيـمـا ـجـاء ـبـه

(( مفف امن التوحيد ليس عندهم دليل إل ما كان عليهم آباؤهم لقولهم : 
 .  سمعظن ا بهذقا ف ي قالملة قالخرة ))

ـدهم ـل عـن ومن فوائدها : أن هؤلء مكابرون معاندون فمع كونهم ل دلـي
 .(( إن هذقا إل قاختلق ))قالوا : 

اا : أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلـجـأ إـلـى ومن فوائد أيض
ما كان الناس عليه في العادة وهذا كما هو فيما مسبق فهذا فيـمـا حـضـر
كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول : هذا الذي مشى عليه الناس ،
اا لحق. فمن الـنـاس ـمـن وهذا ليس بحجة. وهذا كما أنه مسابق فهو أيض
إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا ما زال الناس عليه أو يقول : ما مسمعنا
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بهذا. ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا عـلـى ـشـيء ـلـم يكوـنـوا يعرـفـونه
قالوا : هذا دين جديد ما مسمعنا بهذا ، وهذا ليس بحجة الحجة : الــدليل

القائم من كتاب الله ومسنة رمسوله صلى الله عليه ومسلم .
ـات ـفـي ـقـوله :   ـد ـهـذه الـي (( أأنزل عليه قالففذكر مففنوـمـن فواـئ

اا لـهـوائهمبيظنظن ا ))  إلى آخره أن ـهـؤلء يرـيـدون أن يكـون الـشـرع تابـعـ
ـوله :  ـع عـمـن ل يـشـاءون لـق (( أأنزليأتي الوحي لما يـشـاءون ويمتـن

 .عليه قالذكر من بيظنظن ا ))
ومن فوائدها : أن ـصـاحب الباـطـل ل يـعـرف أن حجـتـه حـجـة علـيـه لن

 هي حـجـة فيـمـا ـلـو ـنـزل(( أأنزل عليه قالذكر من بيظنظن ا ))قولهم : 
الذكر على من يـشـاءون لـنـه ـلـو ـنـزل عـلـى ـمـن عيـنـوه وأرادوه لـقـال

 ويتفرع على هذه الفائدة(( أأنزل عليه قالذكر من بيظنظن ا ))غيرهم : 
ـإنه ل أن كل مبطل يحتج بحق أي بدليل الحق لكن امستدلله به باطل ـف
حجة له ، ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيره
ال أـهـل التعطـيـل من الدلة الصحيحة التي ليس لهم فيـهـا امـسـتدلل فمث

ةءيستدلون لتعطيلهم لقول الله تعالى :  ن ي وش مه  مل نث مم وك وس  ني ول  وـمـن ))(( 
ـة المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم لن نفي المماثـل
اا ـلـم يـكـن يدل على ثبوت أصل المعنى ولو لم يـكـن أـصـل المعـنـى ثابـتـ
لنفي المماثلة فائدة ، أليس ـكـذلك ؟ وهـكـذا ـكـل مبـطـل يحـتـج لـبـاطله
بحجة صحيحة لكن امستدللها بها غير صحيح نـجـد أن ـهـذه الحـجـة حـجـة
عليه ، وقد ذكر شيخ المسلم رحمه الله في كتابه ـتـرك تـعـارض العـقـل
والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم ـبـأنه ـمـا ـمـن ـصـاحب باـطـل
يحتج بآية أو حديث صحيح إل كـان دليلـه حجـة علـيـه ولـيـس لـه. نـعـم ،

طيب .
ومن فوائد الية الكريمة : أن هؤلء الذين اقترحوا هذا القتراح وأنكروا
أن ينزل الوحي على محمد صلى الله علـيـه ومـسـلم ـهـم ـفـي شـك ممـا

(( بل هففميدعون.  فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون ؟ ولهذا قال : 
 .ف ي شك من ذكري ))

ومن فوائد الية الكريمة : أن المـكـذبين للرمـسـل يوـشـك أن يـنـزل بـهـم
 .(( بل لم ا يذوقوقا عذقاب ))العذاب لقوله : 

اا فـيـه اا للنسان ـمـؤثر ومن فوائدها : أن العذاب إذا نزل فإنه يكون مامس
 .(( يذوقوقا عذقاب ))لنه عبر عن ذلك بقوله  

اا : أن الكلـمـات تفـسـر بحـسـب الـسـياق فاـلـذوق ـفـي ومن فوائدها أيض
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ا هـو فـي الطعـام والشـراب ولكـن قـد يـراد بـه مـا أصـاب الصل إنم
اا . النسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوق

مزـثـم ـقـال ـعـز وـجـل :   مزيفف وع نل وك قا جبفف ور مة  ومفف نح ور ؤن  مئ وزقا وخ نم  ؤه ود نظن مع نم  وأ  ))
مب  لهفف ا وو نل ومفف ا*قا ؤه وظن ني وب ومفف ا  وو مض  نر ل

و ووقا مت  ووقا وم لسفف ؤك قال نلفف ؤم نم  ؤهفف ول نم  وأ  
مب )) وب ا نس ول مف ي قا ؤقوقا  وت نر وي نل ةوف ن فوائـد هـاتين اليـتين : إبطـال حج  م

ـأن(( أأنزل عليه قالففذكر مففن بيظنظنفف ا ))هؤلء الذين قالوا :   وذـلـك ـب
إنزال الوحي على ـشـخص ـمـا ـهـو ـمـن فـضـل الـلـه علـيـه وـمـن خزاـئـن
رحمته وهذا ل يملكه هؤلء المقترحون لن المر والفضل بيد الله يؤتيه

من يشاء .
وـمـن فواـئـد الـيـة الكريـمـة : إثـبـات ـهـذين المـسـمين ـمـن أمـسـماء الـلـه

 وإثبات ما تضمنها من ـصـفة ـفـالعزيز تـضـمن(( قالعزيز _ قالوه اب ))
ـنـا ـفـي التفـسـير والوـهـابعليصفة هي العزة وأقسامها ثلـثـة كـمـا ـمـر 

تضمن صفة هي الهبة الكثيرة وما أـكـثر هـبـات الـلـه ـعـز وـجـل وتـضـمن
القدرة لنه ل يهب إل القادر وتـضـمن الغـنـى لن ـمـن ل ـشـيء عـنـده ل
يمكن أن يهب وتضمن الكرم لن البخيل ل يـهـب ، دلـلـة الوـهـاب عـلـى
الهبة من باب دلـلـة التـضـمن ، وعـلـى الهـبـة والوـهـاب ـمـن ـبـاب دلـلـة
اا في هــذا المطابقة وعلى القدرة والغنى والكرم من باب اللتزام ، فإذ

المسم أنواع الدللت الثلثة وهي : أنواع الدللت الثلثة ما هي ؟ 
 : اللتزام والمطابقة والتضمن .الطالب
ـاهالشيخ ـع معـن  : طيب الفرق بين هذه الثلثة أن دللة اللفظ على جمـي

دللة مطابقة وعلى جزء معناه التـضـمن وعـلـى اللزم الـخـارج اـلـذي ل
ال في يدل عليه اللفظ بلفظه لكن من لوازمه دللة التزام أضرب لها مث
أمر حـسـي ليـتـبين ـبـه الـمـر المعـنـوي. ـهـذا بـيـت يـشـتمل عـلـى ـغـرف
اا دللة هذا البيت على جميع ـمـا فـيـه ـمـن ومجالس وبرحاة يعني أحواش
الغرف والمجالس والحواش دللة مطابقة ، ودللـتـه عـلـى ـكـل حـجـرة
وحـدها وكـل مجلـس وحـده وكـل حـوش وحـده دللـة تضـمن ، طيـب
اا دلـلـة اـلـتزام لن اـلـبيت ل ـبـد ـلـه ـمـن ـبـاني ودللـتـه عـلـى أن ـلـه بانـيـ
فنقول : هذا قد بناه باني إيش الدليل ؟ لن البيت ل بد ـلـه ـمـن ـبـاني ،
ال دللته على المسم والصفة التي ـهـي الهـبـة ، عـلـى المـسـم فالوهاب مث
والهبة مطابقة ، وعلى المـسـم وـحـده أو الهـبـة وـحـدها بالتـضـمن وعـلـى
ـة : القدرة والغني والكرم دللة التزام ، طيب . ومن فوائد الية الكريـم

((مراعاة فواصل اليات لسياق الية لن العزيز الوهاب ينامسب قوله : 

8



أم عظندهم خزقائن رحمة ربك )).
طيب . والمطابقة أو منامسبة فواصل اليات لمضمون الية دليل علـى 

البلـغـة ول يـشـذ ـعـن ـهـذا ـشـيء ولـهـذا لـمـا ـقـرأ رـجـل عـنـد أعراـبـي
ةل وك ا ون وب ا  وس وك وم ا  مب ةء  وزقا وج وم ا  ؤه وي مد ني وأ ؤعوقا  وط نق وف ا ؤة  وق مر لس ا ووقال ؤق  مر لس ا ووقال  ))

ؤه  للفف ووقال مه  للفف ون قال  امـسـتغرب العراـبـي كـيـف يـقـول ))غفففور رحيففممم
ةل من قاللففه وقاللففه غفففور رحيففم ))  ؟ المغـفـرة والرحـمـة ل(( نك ا

ـال :  ـد ـق ـارئ : أـع ؤقتتنامسب مع النكال فقال العرابي للـق مر لس ا ووقال  ))
مه للفف ون قال ممفف ةل  وكفف ا ون وب ا  وسفف وك ومفف ا  مب ةء  وزقا وج وم ا  ؤه وي مد ني وأ ؤعوقا  وط نق وف ا ؤة  وق مر لس ا ووقال

ؤه  لل ؤق قال : أعد ما هكذا الية فقال :  ))غفور رحيمووقال مر لسفف ا ووقال  ))
مه للفف ون قال ممفف ةل  وكفف ا ون وب ا  وسفف وك ومفف ا  مب ةء  وزقا وج وم ا  ؤه وي مد ني وأ ؤعوقا  وط نق وف ا ؤة  وق مر لس ا ووقال

ةم )) مكي وح ةز  مزي وع ؤه  لل  قال : الن عز وحكم فقطع ولو غفر ورـحـم ـمـاووقال
قطع مسبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى في مسورة المائدة في الذين

اا قال :  ؤءيحاربون الله ورمسوله ويسعون في الرض فساد وزقا وجفف وم ا  لن مإ  ))
نن وأ ةدقا  وسفف ا وف مض  نر ل

و مف ي قا ون  نو وع نس وي وو ؤه  ول ؤسو ور وو وه  لل ون قال ؤبو مر وح ا ؤي ون  مذي لل قا
نو وأ قف  مخل نن  ممفف نم  ؤهفف ؤل ؤج نر أ

و وو نم  مه مدي نيفف وأ وع  لطفف وق ؤت نو  وأ ؤبوقا  لل وصفف ؤي نو  وأ ؤلوقا  لت وق ؤي
مة ور مخفف مف ي قال نم  ؤه ول وو وي ا  ندن مف ي قال ةي  نز مخ نم  ؤه ول وك  مل وذ مض  نر ل

و ون قا مم نوقا  وف ؤيظن
ةم  مظي وع ةب  وذقا نم* وع مهفف ني ول وع ؤروقا  مد نقفف وت نن  وأ مل  نبفف وق نن  ممفف ؤبوقا  وتفف ا ون  مذي للفف لل قا مإ

ةم )) محي ور ةر  ؤفو وغ وه  لل لن قال وأ ؤموقا  ول نع  فأـخـذ العلـمـاء] 33:34[الماـئـدةوف ا
من هذه الية أنهم إذا تابوا قبل الـقـدرة عليـهـم مـسـقط عنـهـم الـحـد لن

ةم ))(( الله قال :  محيفف ور ةر  ؤفففو وغ وه  للفف لن قال وأ ؤموقا  ول نع  أي إذا غـفـر لـهـموف ا
ورحمهم فإنهم ل يقام عليهم الحد .

وكطـيـب ـفـي ـهـذه الـيـة منامـسـبة  جبفف ور مة  ومفف نح ور ؤن  مئفف وزقا وخ نم  ؤه ود نظن مع نم  وأ  ))
مب )) له ا وو نل مز قا مزي وع نل  منامسبة ظاهرة لن الله ذو رحمة وذو ـعـزة وغلـبـةقا

وذو هبة وعطاء. فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائـن رحمتـه.
لكن بعض اليات تكون فواصلها مخالـفـة لمـضـمونها فيـمـا يظـهـر. مـثـل

مظنفف ي: قول عيسى عليه الصلة والسلم  وت نر وم وأ وم ا  لل  مإ نم  ؤه ول ؤت  نل ؤق وم ا   ))
ؤت نمفف ؤد ومفف ا  ةدقا  مهي وشفف نم  مه ني ول وع ؤت  ؤكظن وو نم  ؤك لب ور وو جب ي  ور وه  لل ؤدوقا قال ؤب نع من قا وأ مه  مب
جل ؤكفف ولى  وع وت  نن وأ وو نم  مه ني ول وع وب  مقي لر وت قال نن وأ وت  ؤكظن مظن ي  وت ني لف وو وت لم ا  ول وف نم  مه مفي

ةد  مهي وش قء  ن ي وك*وش لنفف مإ وف نم  ؤه ول نر  مف نغ وت نن  مإ وو وك  ؤد وب ا مع نم  ؤه لن مإ وف نم  ؤه نب جذ وع ؤت نن  مإ  
ؤم )) مكيفف وح نل ؤز قا مزيفف وع نل وت قا ننفف ـدةوأ ـوله :]. 117:118[الماـئ ـاء ـق ـا ـج فهـن

ـوله :(( فإنففك أنففت قالعزيففز قالحكيففم ))  اا لـق ـ  (( وإن تغفففرجواـب
وكان المتوقع أن تكون الية وإن تغفر لهم فإـنـك أـنـت الغـفـورلهم )) 
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نن (( الرحيم فامستـشـكل بـعـض العلـمـاء ـهـذا, ـقـالوا : كـيـف يـقـول : مإ وو
ؤم مكي وح نل ؤز قا مزي وع نل وت قا نن وأ وك  لن مإ وف نم  ؤه ول نر  مف نغ  (( فإنك أنففتولم يقل : )) وت

وأجيب عن ذلك بأن عيسى عليه الصلة والسلمقالغفور قالرحيم )). 
 (( إنلم يقتصر عن ذكر المغفرة بـل ذكـر المغـفـرة والتعـذيب قـال :

اا بـيـنتعففذبهم )) (( وإن تغفففر لهففم ))  فـكـان الحـكـم الن ـمـتردد
ـوله : ـن (( وإن تغفر لهففم )) المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى ـق وبـي

فصار ختم اليـة (( إن تعذبهم )) العزة والحكم إذا نظرنا إلى قوله :
لن (( إنك أنففت قالعزيففز قالحكيففم )) أنسففب أو ختم القول بقوله :

المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة ، طيب .
ـم ـقـال ـعـز وـجـل :   (( أم لهم ملففك قالسففموقات وقالرض ومفف اـث

ـمـن فواـئـد ـهـذه الـيـة ـكـالتي قبلـهـا : أن الخـلـق ل يملـكـونبيظنهم ا )) 
خزائن رحمة الله ول يملكون الـسـماوات والرض وـمـا بينهـمـا لن ذـلـك
ممن ؟ من الله عز وـجـل ولـهـذا ـكـان الرمـسـول علـيـه الـصـلة والـسـلم

(( قاللهم ل م انع لم ا أعطيت ول معطف ي لمف ا مظنعفت ))يقول : 
فخزائن رحمة الله ل يملكها أحد الذي يملكها ـهـو الـلـه ـعـز وـجـل وـفـي

( وقاعلم أن قالمة لو قاجتمعوقا على أن يظنفعوك : ابن عباسحديث 
بش يء لم يظنفعوك إل بش يء قد كتبه قاللففه لففك ولففو قاجتمعففوقا
على أن يضروك بش يء لففن يضففروك قففد كتبففه قاللففه عليففك )
ويتـفـرع عـلـى ـهـذه الفاـئـدة أـنـه ل ينبـغـي للنـسـان أن يعـلـق رـجـاءه إل
بمن ؟ إل بالله عز وجل ل يعلق رجاءه بمخلوق إل في الحدود الضعيفة
المرمسومة يجعل الرجاء كـلـه والتعـلـق كـلـه ـبـالله مـسـبحانه وتـعـالى وإذا
جعل هذا بالله مسخر الله له المخلوقات حتى البشر يـسـخرهم ـلـه لـكـن

ـوله : ـن ـق  (( أمإذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع ، من أين يؤخذ ؟ ـم
فخزائن رحمة الله عـنـد الـلـه مـسـبحانهعظندهم خزقائن رحمة ربك )) 

وتعالى .
ومن فوائد الية الكريـمـة : إثـبـات ملكـيـة الـلـه للـسـماوات والرض وـمـا

ــكبينهما لن نفي ملك هؤلء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم ول  ماـل

لهذه إل الله .
ومن فوائد الية الكريمة : عـظـم ـمـا بـيـن الـسـماء والرض, ووجـهـه أن
اا ال أو مقارب اا لهما والقسيم ل بد أن يكون معاد الله جعل ما بينهما قسيم
لقسيمه ل يمكن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في

 .العظم
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ـى ومن فوائد الية الكريمة : تحدي هؤلء المكذبين أن يأتوا بما يدل عـل
اا ـمـن مـلـك الـسـماوات والرض لـقـوله :  (( فليرتقوقا ففف يأنهم ـشـيئ

قالسب اب )) .
ومن فوائدها : أنه ل ينبغي التحدي إل بما يسـتطيعه المتحـدى. لمـاذا ؟
لنك لو تحديته بشيء ل يـسـتطيعه ـثـم ـقـام ـبـه بطـلـت حجـتـك ، تبـطـل
اا, لن اا وهذا يفيدك في باب المناظرة وفي باب النـظـر أيـضـ الحجة نهائي
الناس ناظر ومناظر فالـنـاظر ـهـو اـلـذي يتأـمـل الدـلـة ـمـن ذات نفـسـه
ويحكم عليها والناظر هو الذي يناقشها ـمـع غـيـره ، فـمـن فواـئـد النـظـر
اا على وجه التحدي إل إذا علم أنــه والمناظرة أن النسان ل يفرض شيئ
اا يتحدى به ثم أـتـى ـبـه إيش ؟ غير ممكن لنه متحدى لنه لو فرض شيئ
اا بنفـسـه ل تـكـون عـنـده الـقـوة المتحدى بطلت حجته وانهارت وهو أيض
المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كـمـا ـهـو معـلـوم ، والـلـه أعـلـم ،

نعم.
 : ......الطالب  

على كل حال هذا حـسـب الـحـال ـقـد يـكـون ـمـن المـصـلحة أن : الشيخ
تأتي ولو بالدليل العلى علشان يسكت على طول ، علـشـان يـسـتعمل
ـو ـا ـل النسان السلح الثقيل ليقضي على خصمه من أول وهلة لنه ربـم
تـجـادله بالـسـهل ويجـيـب ربـمـا تـضـعف أـنـت ، لن تـعـرف الـضـربات إذا

توالت على النسان أضعفته ، نعم .
 ـفـإن (( جظند مف ا ))من أن يرتقوا إلى السماء ويؤـخـذ ـمـن ـقـوله :  

تفيد التحقيق .(( م ا )) 
ومن فوائد هذا اليات : أن بعض العلماء أخذ منها أنه ل يمكن السير أو

ـال :  ـه ـق ـر لن الـل ـى القـم ـن الوصــول إـل (( فليرتقففوقا ففف يل يمـك
ـال :قالسب اب ))  ـوم أن (( جظند مفف ا هظن الففك مهففزوم )) ثم ـق ومعـل

القـمـر ـفـي الـسـماء ـفـإذا ـكـان ـهـؤلء اـلـذين يـحـاولون أن يرتـقـوا ـفـي
اا حقيرين مهزومين فإنه ل يمـكـن أن يوـصـل إـلـى المسباب إذا كانوا جند
القمر. فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الية ؟ يمـكـن أو ل يمـكـن ؟ نـعـم ،
ـة اا نأخذ من هذه الـي ظاهر الية أنه ممكن وهي مشكلة ، معناه أننا أيض
دليل على أن الناس يصلون إلى القمر إذا كان ـهـذا ـظـاهر الـيـة معـنـاه
أن الية دلت على إيش ؟ إمكان الوصول إلى القمر عكس ـمـا امـسـتدل
ون فيهـا دليـل علـى امتنـاع به بعض النـاس. والحقيقـة ل يمكـن أن يك
الوصول إلى القمر لن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو وليــس
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في السماء الذي هو السماء المحفوظة وهذا أمر مؤكد يعني ما يختلف
فيه اثنان وإذا كان السحاب في السماء ويطلق علـيـه مـسـماء كـمـا ـقـال

وه ا تـعـالى : مر ود وقفف مب ةة  ويفف مد نو وأ نت  ول وسفف ا وف ةء  ومفف ا مء  وم ا لسفف ون قال ممفف ول  وز وأن  ))(( 
والناس الن يصعدون فوق السماء الذي ـهـو الـسـحاب ألـيـس ـكـذلك ؟
كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب ، الـسـحاب تحتـهـا فـكـذلك

ةج االسماء القمر في السماء  ؤرو ؤب مء  وم ا لس مف ي قال ول  وع وج مذي  لل وك قا ور وب ا وت  ))
ةرقا )) مظني ؤم ةرقا  وم وق وو ةج ا  ورقا مس وه ا  مفي ول  وع وج  ل شك أن القمر ـفـي الـسـماءوو

ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي ل يدخل إليه
اا ل ، ـبـل أشرف الملئكة وأشرف البشر إل بامستئذان ؟ أجيبوا ، ل قطعـ
اا فنقول : إنه ليس في الية دليل عـلـى امـسـتحالة هو تحته بكثير ، نعم إذ
الوصول إلى القمر كما أنه ليس فيها دليل عـلـى إمـكـان الوـصـول إـلـى
القمر ويترك هذا المر للواقع, فإذا صح أنـهـم وـصـلوا إـلـى القـمـر ـفـإن
الشرع ل يحيلـه ، الشـرع ل يحيـل هـذا ، وإذا لـم يصـح فـإن الشـرع ل
يثبته ، الشرع ل يثبت أنهم يصلون ول ينفي أنـهـم يـصـلون ـفـإذا ـقـالوا :
وصلنا إلى القمر ، وثبت ذلك, قلنا : الحمد لله هذا ل يعارض شــرعنا ل

ـصـلى الـلـه علـيـه ومـسـلم ومعـلـوم أن القـمـر كتاب الله ول مسنة رمـسـول
وي ا تحت النجوم والنجوم قال الله فيها : نن ند وء قالفف وم ا لسفف لظنفف ا قال لي وز ند  وق ول وو  ))

وح مبي وص ا وم  لكن القـمـر تحتـهـا وأـنـا وغـيـري شـاهدنا أن القـمـر حـجـب ))مب
ة مى نجم ائر النجمـة الـتي تس النجوم نعم أنا شاهدته بعينـي كـان يس
الصباح يسايرها ومعروف أن القمر يتأخر فإذا بها تختفي ابتلعها القمــر
ـمـا نـشـاهدها فـصـار كـمـا ـلـو ـجـاءت مـسـحابة فـحـالت بينـنـا وبـيـن القـمـر
اا ـصـار القـمـر اا ونـشـاهده ، إذ اا من أثق به أن هذا يقع أحياـنـ وحدثني أيض
ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه
اا لـيـس ـفـي الـيـة ـمـا ـيـدل عـلـى فل غرابة في ذـلـك أي نـعـم ، طـيـب إذ

إيش ؟ على انتفاء الوصول إلى القمر .
ومن فوائد هذه الية الكريمة : بيان ـقـدرة الـلـه ـعـز وـجـل, وأن الجـنـود
مهما عظموا فهم حقـيـرون بالنـسـبة إـلـى ـقـوة الـلـه ـعـز وـجـل وعزـتـه,

(( مهزوم )) .مهزومون أمام قوته ولهذا قال : 
ومن فوائد الية الكريمة : أنه يجب على هؤلء المكذبين للرمسول صلى

 (( مفن قالحفزقاب ))الله عليه ومسلم أن يعتبروا بمن مسبقهم لـقـوله :
أي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من الحزاب ، قالت ـعـاد :

نم من أشد منا قوة ؟ فقال الله : ؤه وق ول وخ مذي  لل وه قا لل لن قال وأ نوقا  ور وي نم  ول وو وأ  ))

12



ةة لو ؤق نم  ؤه نظن مم ند  وش وأ وو  . ))ؤه
ؤنثم قال الله تعالى :   نو وعفف نر مف وو ةد  وعفف ا وو قح  ؤنو ؤم  نو وق نم  ؤه ول نب وق نت  وب لذ وك  ))

مد )) وت ا نو ول إلى آخره. في هذه الية : تسلية وتهديد ، تسلية لـمـن ؟ ؤذو قا
للرمسول صلى الله عليه ومسلم وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل مــا

أصاب من قبلهم ، نعم .
وـمـن فواـئـدها : إثـبـات الرمـسـالة لـنـوح علـيـه الـصـلة والـسـلم لـقـوله :

اا صلى الـلـه علـيـه ومـسـلم ـهـو أول )) نوح(( قوم  وهو كذلك فإن نوح
اا : إثـبـات اا ـمـن فواـئـده رمسول أرمسله الله إلى أهل الرض. وكذلك أيـضـ

ـن ؟هودوعاد هم قوم (( وع اد )) الرمسالة لهود لقوله :   فإنهم كذبوا ـم
اا في الية إثبات رمسالته ، نـعـم وـفـي الـيـة إثـبـات رمـسـالة اا , إذ كذبوا هو

ومعلوم أن الذي أرمسل إلى فرعون هو (( وفرعون ))  لقوله :مومسى
 .مومسى ففي الية إثبات رمسالة مومسى

و من فوائدها انه مهـمـا عـظـم مـسـلطان المـكـذبين للرمـسـل ـفـانهم أذلء
بنسبة لسلطان الله عز و جل. 
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